PiMag® Ultra Shower – Product Information

PiMag® Ultra zuhany
Fejlett vízszrés és PiMag® technológia
Mindannyiunk számára ismertek a PiMag® víz fogyasztásának elnyei, és az a természetes tisztító
hatás, amely az egyszer csapvizet PiMag® vízzé alakítja. De vajon alkalmazhatók -e ezek az
elnyök a zuhanyozás során? Fedezze fel a természetes zuhanyozást a PiMag® Ultra zuhannyal!

A zuhanyfejben található speciális szr, mely stratégiailag elhelyezett mágneseket és pi anyagokat
tartalmaz, pezsg energiával teli, tiszta és egészséges pi vizet hoz létre, mely frissességet kölcsönöz
Önnek reggelente vagy egy fárasztó nap után! Továbbá a PiMag ® Ultra zuhany helyreállítja a víz pH
értékét, melynek következtében az Ön bre simább, haja puhább és selymesebb lesz, és Ön frissnek
és egészségesnek fogja érezni magát. A Nikken PiMag ® Ultra zuhany eltávolítja a csapvízben
található klór 100 százalékát

a tisztább és egészségesebb zuhanyozásért!
•

A csapvizet PiMag® vízzé - ‘az élet vizévé’ - alakítja át
•

•
•

Néhány perc alatt felszerelhet meglev zuhanyára

A víz pH értékének helyreállításával hozzájárul a br és a haj szépségének
megrzéséhez

Egy speciális, szabadalmazott szrési eljárással eltávolítja a klór 100%-át, valamint
óriási mértékben csökkenti a vízben található szennyez- és üledékanyagok arányát.

F jellemzi
•
•
•
•
•

Minségi, tartós kivitel
Zuhanyrózsa ötféle állítható vízsugárral, masszázs opcióval
A PiMag® anyag és a beépített mágnes a sima csapvizet PiMag ® vízzé alakítja.
Könnyen csatlakoztatható krómozott zuhanycs
Cserélhet PiMag ® szrbetét

Beszerelés
•
•
•
•
•
•

Gyzdjön meg róla, hogy a zuhany teljesen el van zárva.
Óvatosan távolítsa el a régi zuhanyrózsát és a csövet. Ha közvetlenül a vízvezetékrl szereli
le, gondoskodjon annak megfelel megtámasztásáról.
Távolítsa el a PiMag® Ultra zuhany dobozát és csomagolását.
A csomagban található gumi tömítgyrket helyezze bele a zuhanycs mindkét végébe, és
ersen nyomja a helyükre.
A csövet óvatosan ersítse a zuhanyegységre vagy a vízcsre, és kézzel ersen húzza meg.
A zuhany tömlrészérl távolítsa el a záró matricát, és a PiMag® Ultra zuhanyfejet szorosan
csavarja a tömlre.

•

A PiMag® Ultra zuhanyt helyezze a tartójára és legalább két percig eresszen át rajta forró
vizet. Ha valahol szivárgást észlel, az egységet újra kell szerelni. A fenti lépéseket minden
szrcsere során meg kell ismételni.

Szerelvény követelmények
Szrbetéttel ellátott zuhanyfej 2cm átmérj tömlvel. A használat során ne lépje túl a 9,45 liter/perc
vízsugár ersséget. Ne próbálja meg átalakítani a terméket. Zuhanyozás eltt mindig ellenrizze a víz
hmérsékletét.

Szrcsere
A klór kiszrésének 100 százalékos hatékonysága érdekében a szrt (a helyi vízminségi
sajátosságoknak és a zuhanyozás gyakoriságának függvényében) negyedévente cserélni kell.
•
•
•
•
•

Óvatosan távolítsa el a PiMag® Ultra zuhanyfejet a tömlrl.
Csavarja le a PiMag ® Ultra zuhanyfej fogóját.
A fehér szín szrt húzza ki a zuhanyrózsa nyélrészébl (ez a használatból adódóan szoros
lehet, de csúsztatással elmozdítható)
Helyezze be az új szrt, és nyomja a helyére.
Szerelje újra össze a PiMag® Ultra zuhanyt, és legalább két percig folyasson át rajta meleg
vizet.

A fenti javaslathoz szükséges számításoknál átlagos gyakoriságú használatot vettünk alapul egy
négytagú családra vonatkozóan *. Azonban ennél kevesebb használat esetén is ajánlatos a
szrcserét háromhavonta végrehajtani, annak érdekében hogy a zuhany maximális higiéniát
biztosítson az Ön és családja számára.
* A becslések független laboratóriumi vizsgálatok alapján készültek. Az eredmények a helyi vízminségi sajátosságoknak és a
zuhanyozás gyakoriságának függvényében változhatnak.
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A klórt a víz ferttlenítésére használják, mivel az elpusztítja a baktériumokat és más
mikroorganizmusokat. Azonban éppen e tulajdonsága miatt nem elnyös, ha ez a vegyi anyag a
zuhany vizébe kerül. A klór ugyanis könnyen párolgó anyag, ezért gzei a zuhanyozáskor való
belélegzés során a tüdn át a véráramba jutnak.
Mint tudjuk, a Nikken PiMag® és a PiMag® Maxi termékek klórtalanító hatása rendkívül elnyös az
ivóvíz és a fzés során - de tudta-e, hogy a naponta szervezetünkbe jutó klórmennyiség 50
százalékáért a zuhanyozás tehet felelssé?
A klór egy brirritáló vegyi anyag, melynek hatását kiküszöbölhetjük ugyan különböz brápolók és
krémek használatával, legjobb azonban, ha teljes mértékben elkerüljük. A PiMag® Ultra zuhany
eltávolítja a klórt, valamint helyreállítja a víz pH értékét, melynek következménye a simább, puhább
br és a selymesebb haj.
Tegye még egészségesebbé Wellness otthonát – legyen a zuhanyozás az Ön és családja számára
egy valóban természetes élmény a Nikken legújabb PiMag® termékével, a PiMag® Ultra zuhannyal!

USP
Mindannyiunk számára ismertek a PiMag® víz fogyasztásának elnyei, és az a természetes tisztító
hatás, amely az egyszer csapvizet PiMag® vízzé alakítja. De vajon alkalmazhatók -e ezek az elnyök
a zuhanyozás során?
Izgalmas új termékünk egyesíti magában a PiMag® vízrendszer elnyös tulajdonságait - egyedülálló,
pi anyagokat tartalmazó szrje révén, mely lehetvé teszi, hogy Ön nap mint nap tiszta, energizált
PiMag® vízzel zuhanyozzon.
E kiváló minség, tartós anyagokból készült zuhanyrendszer zuhanyrózsája ötféle állítható
vízsugárral, köztük masszázs opcióval rendelkezik, továbbá stratégiailag elhelyezett mágneseket
tartalmaz - hogy a zuhanyozás valóban frissít, egészséges élménnyé váljon! A rendszerbe beépített
pi anyagok helyreállítják a víz pH értékének egyensúlyát, melynek eredménye többek között a
selymesebb haj, és a simább, puhább br.
Tegye még egészségesebbé Wellness otthonát – legyen a zuhanyozás Ön és családja számára
valóban természetes élmény a Nikken legújabb PiMag ® termékével, a PiMag® Ultra zuhannyal!

